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Актуальність теми дисертації. Актуальність даного дослідження не 

викликає сумнівів, незважаючи на досягнення сучасної медицини в галузі 

мікробіології, імунології, фармакології, розробку новітніх технологій та 

вдосконалення терапевтичних і хірургічних методик. Проблема попередження 

мікробної контамінації ран та розвиток гнійно-запальних ускладнень 

залишається надзвичайно вагомою, особливо актуальною для хірургічних 

стаціонарів, відділень політравми, комбустіології та інших. Розробка нових 

антисептичних препаратів для профілактики, терапії ранової інфекції та 

попередження можливих ускладнень залишається однією з пріоритетних 

завдань сучасної медицини. При цьому, традиційні антибактеріальні препарати 

разом із перевагами мають низку суттєвих недоліків, одним із основних є 

втрата активності та клінічної ефективності по мірі набуття резистентності до 

них хвороботворних бактерій. При застосуванні антисептичних препаратів 

також виникають проблеми через доволі жорсткий вплив на ділянку ранової 

поверхні. Перевага антисептиків полягає в неможливості набуття 

мікроорганізмами резистентності до них. Враховуючи вищезазначене, вважаю, 

що робота є актуальною та має підґрунтя для подальших досліджень і може 

бути рекомендована до захисту. 



Дисертація присвячена експериментальному дослідженню та створенню 

засобу протимікробного впливу на мікроорганізми, збудники локалізованих 

гнійно-запальних процесів. В роботі на підставі оцінки мікробіологічних, 

імунологічних та морфологічних показників науково обґрунтовано і 

рекомендовано до практичного застосування технологію приготування 

протимікробних препаратів на основі нізину та доведено його виражену 

антимікробну активність.  

 

 Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційна робота виконана  відповідно з плановою тематикою 

науково-дослідної роботи кафедри мікробіології, вірусології та імунології 

ім. проф. Д.П. Гриньова ХНМУ:  (№ держреєстрації № 0118U000930 – 2017-

2019 рр.);  «Експериментальне обґрунтування застосування комплексу 

протимікробних засобів на підставі визначення особливостей мікробіологічних 

властивостей збудників гнійно-запальних захворювань» (№ держреєстрації: 

0120U102569 КПКВК 2301020 – прикладна, 2020 – 2024 рр.). 

Наукова новизна одержаних результатів. 

Дисертаційна робота має наукову новизну, оскільки вперше на основі 

проведених мікробіологічних, імунологічних та морфологічних досліджень  

вдалося  експериментально довести позитивний протимікробний вплив 

бактеріоцину нізину проти Staphylococcus aureus та Pseudomonas aeruginosa в 

умовах in vitro. 

За допомогою in vivo було показано, що для лікування контамінованих 

відкритих ран найбільш ефективним способом доставки нізину в осередок 

інфікування є його нанесення на поверхню рани у вигляді м’якої лікарської 

форми.  

Були отримані дані, які дали подальший розвиток науковим положенням 

щодо вдосконалення методів створення основ для антибактеріального гелю на 

підставі проведених реологічних, структурно-механічних та фізико-хімічних 

досліджень, які показали, що для створення м’яких лікарських форм з активною 



речовиною нізином найбільш придатними є гідрофобні гелеві композиції на 

основі карбополу.  

Експериментально в дослідженях in vivo була доведена ефективність 

застосування розробленої гелевої композиції в процесі лікування гнійно-

запальних ран; показано пригнічення розвитку хвороботворних Staphylococcus 

aureus та Pseudomonas aeruginosa, сформована тимчасова полімерна захисна 

оболонка поверхні шкіри полікомпонентним гелем з антимікробною дією, що 

сприяє попередженню інфікування, зумовлює прискорення регенеративних 

процесів, зменшення кількості рубцюватої тканини та прискорює епітелізацію 

рани, що призводить до скорочення термінів лікування хворих в стаціонарах та 

зниженню показника ліжко-днів. 

Достовірність основних положень, висновків та практичних 

рекомендацій, сформульованих в дисертаційній роботі Бурова А.М. ґрунтується 

на достатній кількості виконаних мікробіологічних, імунологічних та 

морфологічних досліджень; цифрові результати досліджень оброблено у 

відповідності із правилами альтернативної і рядової варіаційної статистики. 

Викладене вище засвідчує те, що сформульовані у дисертаційній роботі основні 

наукові положення і висновки є достовірними, а практичні рекомендації – 

обґрунтованими. 

Практичне значення отриманих результатів.  

Виконана дисертація, безумовно, має практичне значення, оскільки 

основні результати роботи мають безпосереднє відношення до практичної 

діяльності лікарів різних спеціальностей: сімейного профілю, інфекціоністів, 

хірургів, отоларингологів, травматологів, урологів, дерматологів і спрямовані 

на підвищення ефективності діагностичних і лікувально-профілактичних 

заходів.  

Застосування розробленого полікомпонентного гелю на основі нізину при 

лікуванні інфікованих ран призводить до пригнічення етіологічних чинників 

запального процесу, відновлення показників місцевого імунітету, нормалізації 

місцевого гомеостазу, адсорбції продуктів мікробного та тканинного розпаду, 



підсушування, забезпечення активації обмінних процесів в тканинах, 

стимуляції репаративних процесів. Сукупність даних чинників забезпечує 

скорочення строків лікування, зниження числа інвалідизації і летальності, а 

також прискорення реабілітації та скорочення перебування хворого в 

стаціонарі. Можливе перспективне використання полікомпонентного гелю 

основі нізину для лікування інших відкритих та операційних ран. 

Результати дисертації впроваджено в наукову роботу кафедри 

мікробіології, вірусології та імунології ім. проф. Д. П. Гриньова Харківського 

національного медичного університету. 

 

Структура та обсяг дисертації.  

Як свідчить детальний аналіз представленої наукової праці, виконана 

дисертація побудована класично та складається із анотації, огляду літератури, 

розділу матеріалів та методів дослідження, чотирьох підрозділів власних 

досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел. Структура дисертації 

відповідає «Наказу МОН України №40 від 12.01.2017» із змінами №759 від 

31.05.2019.  Загальний обсяг дисертації 176 сторінок машинописного тексту, 

134 сторінок займає основний текст. Робота ілюстрована 11 таблицями, 11 

формулами, 31 рисунком. Список літератури складається з 183 джерел.  

Огляд літератури присвячений аналізу даних щодо сучасних поглядів  на 

проблему профілактики та терапії ранової інфекції, складається з 7 підрозділів. 

У першому підрозділі «Проблема контамінації відкритих ран» викладені 

українські і міжнародні дані щодо патогенів, які найчастіше викликають 

інфекційні ускладнення. У наступних підрозділах «Традиційні методики та 

препарати для лікування гнійних ран», «Недоліки традиційних препаратів для 

лікування ран», «Засоби для лікування інфікованих ран, що розробляються», 

«Препарати на основі срібла» та «Антимікробна дія бактеріоцинів» висвітлено 

основні проблеми та недоліки  сучасних методів лікування та перспективні 

напрямки в розвитку сучасної протимікробної терапії. В цілому, огляд 



літератури засвідчує добру обізнаність автора у досліджуваній проблемі і 

справляє позитивне враження. Зауваження до розділу: розділ декілька 

перевантажений загальновідомими даними щодо етіологічних чинників.  

Розділ «Матеріали та методи» відображає правильність методичного та 

методологічного підходу до виконання роботи. Повнота викладення автором 

методів досліджень є цілком достатньою для оцінки їх сучасності та 

обґрунтованості вибору цих методів досліджень для поставлених у дисертації 

завдань, забезпечення якості проведених експериментальних досліджень, 

можливості їх відтворення та статистичної обробки отриманих даних.  

У розділі 3 «Вивчення бактерицидних властивостей срібловмісних 

антисептиків та композицій нізина в експерименті in vitro» в повній мірі 

викладені дані стосовно антимікробної активності композицій із сріблом та 

нізином та визначення його оптимальної концентрації.  

Розділ 4 «Вибір основи гелів для лікування гнійних ран» представлений 

даними, що  детально обґрунтовують вибір основи для гелю, дослідження 

показників щодо в’язкості та кислотності розчину, залежність його 

характеристик від температури та концентрації. Також в розділі наведені дані 

щодо зміни характеристик розчину в залежності від тривалості зберігання.   

У розділах «Метаболічні зміни в сироватці крові мишей з інфікованими 

ранами» та «Визначення морфологічних змін тканин осередку 

експериментального ураження за дії протимікробного препарату з нізином» 

наведені отримані дані, що доводять клінічну і морфологічну ефективність 

експериментальних композицій та перспективу вибраного напрямку в 

антимікробній терапії протимікробним препаратом із нізином. Загалом, у 

дисертаційній роботі викладено великий обсяг експериментального матеріалу. 

Робота написана структуровано, поетапно і логічно.  

 

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.  

Дисертаційна робота виконана на сучасному науково-методичному рівні і 



ґрунтується на достатньому клінічному та експериментальному матеріалі, на 

науковому аналізі результатів лабораторних, цитологічних, імунологічних, 

статистичній обробці отриманих результатів. Методи досліджень, що 

використані в роботі, є сучасними, інформативними та адекватними до 

поставлених завдань. Статистична обробка наукового матеріалу проведена 

коректно, підтверджена достовірність отриманих результатів. Назва дисертації 

цілком відповідає її змісту. Головні наукові положення, висновки і практичні 

рекомендації, сформульовані у дисертації, достатньо обґрунтовані, ґрунтуються 

на фактичних даних, є логічним підсумком отриманих результатів дослідження. 

Матеріали дисертаційної роботи в повному об’ємі відображені у наукових 

працях, були представлені й обговорені на міжнародних та вітчизняних 

науково-практичних конференціях. Результати дійсного дисертаційного 

дослідження можуть бути використані при навчанні студентів, лікарів-інтернів, 

клінічних ординаторів, аспірантів та лікарів-курсантів.  

 

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях.  

За матеріалами дисертації опубліковано 7 наукових праць, серед яких 

3 статті в європейських наукових журналах, 4 тез доповідей у збірниках 

матеріалів науково-практичних конференцій. Перелічені публікації достатньо 

повно відображають запропоновані в роботі теоретичні та практичні 

вирішення. 

 

Недоліки дисертації та анотації щодо їх змісту і оформлення. 

Вцілому, дисертація оформлена відповідно наказу №40 МОН України від 

12.01.2017 року. Принципових зауважень до роботи не виникло, всі розділи 

було оцінено позитивно. Однак, у огляді літератури звертає на себе увагу 

перенавантаження загальновідомими фактами, а саме у підрозділі – традиційні 

методики та препарати для лікування гнійних ран. Є поодинокі стилістичні 

неузгодженості, граматичні помилки і подекуди повтори. Зазначені зауваження 

не є принциповими та не знижують загальний високий рівень виконаної роботи. 



У межах наукової дискусії хотілося б почути відповіді на наступні 

запитання: 

1. Чи є обмеження у застосуванні і які побічні ефекти спостерігались Вами 

при використанні суміші на основі карбополу з активною речовиною 

нізином?  

2. На Вашу думку, чи є використання нізину в антимікробних препаратах  

перспективним для лікування інфекційних захворювань, спричинених 

іншими збудниками?  

3. Чому найбільш суттєве пригнічення росту спостерігалося саме у Г–

Pseudomonas aeruginosa?  

 

ВИСНОВОК 

 

Дисертаційна робота Бурова Андрія Миколайовича на тему 

«Експериментальне обґрунтування використання полікомпонентного гелю з 

нізином для профілактики та терапії ранової інфекції», що представлена на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 

«Медицина» спеціалізація «Мікробіологія» (медичні науки), виконана в 

Харківському національному медичному університеті МОЗ України під 

керівництвом доктора медичних наук, професорки Мішиної Марини 

Митрофанівни, є самостійним завершеним науковим дослідженням, в якому 

отримано нові науково-обґрунтовані результати, що в сукупності розв'язують 

важливе наукове завдання в мікробіології. Дисертація за своєю актуальністю, 

науковою новизною, практичним та теоретичним значенням, ступенем 

обґрунтованості та достовірності наукових положень, сформульованих у 

висновках і практичних рекомендаціях, повнотою викладення матеріалу в 

наукових статтях та апробації на наукових форумах, повністю відповідає 

вимогам пункту 10 «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії», затвердженого Постановою кабінету міністрів України 

№167 від 6 березня 2019 року, які пред’являються до дисертацій на здобуття  



ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 

222 «Медицина», спеціалізація «Мікробіологія» (медичні науки) та вимогам до 

оформлення дисертації, затвердженими наказом Міністерства освіти на науки 

України від 12.01.2017 року №40, та її автор заслуговує присвоєння наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина», спеціалізація 

«Мікробіологія» (медичні науки)

Завідувачка кафедри інфекційних хвороб 

та клінічної імунології

Харківського національного університету /
А?

імені В.Н. Каразіна МОР хг

д.мед.н., професор Тетяна ЛЯДОВА


